
Iemand uitnodigingen voor een activiteit ter kennismaking?  
kboheb@gmail.com                 www.kbo-hilvarenbeek.nl 

 

 

 

 

26 
augustus 2019 

2e Dagtocht – Op naar het mooie Zeeland! 
Op donderdag 29 augustus a.s. vertrekken wij om 8.00 uur vanaf de 

Vrijthof in Hilvarenbeek. Het is vroeg dus zorg dat u op tijd bent, zodat wij 

om 8.15 uur in Diessen bij de Hercules onze medereizigers kunnen ophalen 

en wij rond 10.00 uur in het mooie plaatsje Veere kunnen aankomen.  

Veere, vroeger een woelig 

handelsstadje, heeft nu een 

toeristisch hart.  

Daar is onze koffie/thee stop 

met daarbij natuurlijk een 

heerlijke Zeeuwse bolus en 

er zal zeker tijd zijn om op 

eigen gelegenheid het stadje 

te bezoeken met leuke 

winkeltjes en prachtige 

panden.  

We gaan dan onze dagtocht vervolgen naar Middelburg, een mooie 

historische stad waar voor ons de lunch klaar staat. Ook deze stad gaan we 

bezoeken maar dat doen we gezamenlijk met een speciaal vervoermiddel en 

wel de paardentram. Deze tocht staat gepland tussen 14.30 - 15.30 uur en 

ook dan is er de mogelijkheid om zelf nog wat te ondernemen daarna. 

Middelburg heeft meer dan 1200 monumenten. Loop je door het 

stadscentrum dan loop je door de historie. Vooral veel gebouwen uit de 

Gouden Eeuw zijn bewaard gebleven. Grote pakhuizen, imposante 

herenhuizen en kruip-door-sluip-door steegjes, waar natuurlijk ook leuke en 

gezellige terrasjes te vinden zijn.  

Wij vertrekken rond 16.30 uur uit Middelburg en hebben dan onze laatste 

stop in Terheijden voor een heerlijk diner. De thuiskomst in Diessen zal 

zijn om ongeveer 21.00 uur en in Hilvarenbeek rond 21.15 uur. 

 

De prijs voor deze dagreis is € 68,-- p.p. en dit bedrag moet worden 

overgemaakt naar de penningmeester van de KBO Hilvarenbeek IBAN 

rekeningnr. NL 05 RABO 0122300378 o.v.v. dagtocht 29 augustus 2019. 

Vrijdag 23 augustus is de laatste dag om bovenstaand bedrag over te maken, 

maar wacht niet tot de laatste dag want de volgorde van betaling bepaalt of 

u mee kunt en daarom hoeft u zich niet meer aan te melden bij een van de 

onderstaande commissieleden.   

Wij hopen er met velen van u een hele mooie dag van te maken. 

De reiscommissie van de KBO Hilvarenbeek-Diessen: 

Mw. R. Bonenkamp, Mw. P. v. Beurden, Mw. I. Schepens en Mw. I. v. Riel. 
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